
PROTOKÓŁ II / 10 
z obrad II Sesji Rady Gminy Kruklanki, która odbyła  się w dniu 14 grudnia 2010r. w Urz ędzie 

Gminy w Kruklankach.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Gąsior o godz. 1200 otworzył II Sesję Rady 
Gminy Kruklanki i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w 
posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
 
Porządek Obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
6. Sprawy różne. 

 
Pkt. 3 

Przystąpiono do zaprzysiężenia Wójta. 
Wójt Władysław Gładkowski złożył ślubowanie: 
 
„Obejmuj ąc urz ąd Wójta gminy, uroczy ście ślubuj ę, że dochowam wierno ści prawu a 
powierzony mi urz ąd sprawowa ć będę tylko dla dobra publicznego i pomy ślności 
mieszka ńców gminy”. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przyjęła ślubowanie. 
 

Pkt. 4 
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Nr 
I / 10 z dnia 1 grudnia 2010r. (Protokół wyłożony był na pół godziny przed rozpoczęciem obrad). 
  

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych – 15 głosami „za”, przyj ęła protokół Nr I / 10 z dnia 1 
grudnia 2010r. 
 

Pkt. 5 
Skarbnik przedstawił uchwałę w sprawię zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
Skarbnik – dodał, że budżet składa się z dwóch elementów: dochodów i wydatków. 
 Zmiana w dochodach dotyczy: 
 - zmniejszenia o 300 tys. zł w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, ponieważ 

  zaplanowane mieliśmy 450 tys. zł na sprzedaż działek, ale niestety nie zostały one  
  sprzedane, 

 - zwiększyć o 8 tys. zł. w dziale różne rozliczenia , ponieważ zwiększono subwencję 
  oświatową. 

  
Zmiana w wydatkach dotyczy: 
- zwiększenia o 4 tyś. zł w dziale obsługa Rady Gminy, 
- przeniesienia 18 tys. zł z działu Pomoc Społeczna do działu Gospodarka Komunalna,   
  ponieważ  GOPS został przeniesiony do drugiego budynku, który wymagał remontu a 
  budynek ten należy do Urzędu Gminy więc to jest na pokrycie kosztów remontu. 
 

Dyskusja:  
 
Przewodniczący – mam pytanie, ile kosztowała nas kanalizacja w Brożówce? 
Sekretarz – my do aglomeracji przelaliśmy milion zł. Aglomeracja opracowała harmonogram  
 wpłacania tych środków, my mamy podzielone na dwie części, po milionie złotych. 
Przewodniczący – czy Wójt nam powie, czy w tych pieniądzach jest uwzględnione wykonanie  



 przyłączy? 
Wójt – w czwartek jest spotkanie w aglomeracji w Giżycku, udamy się tam razem ze skarbnikiem i  
 dokładnie się dowiemy, ale ja przeglądałem projekt i przyłącza mają być wykonane. 
Mikuła – radny – czyli w tym milionie mają być zrobione przyłącza? 
Wójt – tak, jutro składamy też wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnej o zwrot części kwoty za  
 szambo, które znajduje się w Brożówce.  
Mikuła – a jak jest rozwiązane przy domkach letniskowych na przykład u Pana Macki? 
Wójt – przy każdym domku jest zrobiona studzienka. 
Przewodniczący – prosiłbym, aby Wójt jak pojedzie na to zebranie do aglomeracji, żeby poprosił 

 ich o zrobienie nam symulacji kosztu tej kanalizacji. 
Wójt – na przyszłą sesję zaproszę prezesa spółki i poproszę aby nam dokładnie wszystko  
 przedstawił i żeby zrobił taka symulację. 
Mikuła – czy w umowie ta kanalizacja była podzielona na etapy? 
Wójt – tak, jest podzielona. 
Mikuła – ale my zapłaciliśmy milion a to nie jest ukończone? 
Wójt – tak, ale my płacimy etapami, na koniec będzie jeszcze ze dwie transze. 
Mikuła – chyba porozumienie z tą spółka zostało podpisane? 
Wójt – tak, udziałowcami są trzy gminy: Giżycko, Miłki i Kruklanki oraz Miasto Giżycko. 
Ekstowicz – radna -  czy będzie możliwość odzyskania tych środków z Unii? 
Wójt – tak, ale zawsze gmina musi wpłacić wkład własny. 
Ekstowicz – czyli rozumiem, że ten milion to jest wkład własny gminy? 
Wójt – tak. 
Ekstowicz – czyli więcej gmina nie będzie dopłacać? 
Wójt – tak. 
Ekstowicz – w takim razie skąd jest ten deficyt 3 miliony. 
Skarbnik – 2 miliony , to jest różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, 1 milion jest na  
 kanalizację.  Różnica powstała między innymi dlatego, że wydano: 600 tys. na drogę na  
 Osiedle Boreckie, ok. 130 tys.  na przebudowę GOK (to jest nasz wkład), ok. 120 tys. 

dopłacamy do śmieci, pojawiły się przedszkola, świetlice wiejskie, fundusze sołeckie itp.   
Ekstowicz – to z czego pokryć ten deficyt? 
Szyszko – kredytem. 
Skarbnik – jeżeli chodzi o ten kredyt to, to nie jest nic poważnego, do tej pory nie musieliśmy brać 

 kredytów i byliśmy jedyną gminą, która nie miała kredytu, a i tak mamy najmniejszy kredyt  
w porównaniu z innymi gminami. Gmina może zaciągnąć  kredyt do 60% budżetu. 

Ekstowicz – słyszałam, że fundusze sołeckie mają być na częściowo zwrócone. 
Sekretarz – tak, 10% będzie miała nasza gmina zwrócone. 
Szyszko – wracając do kanalizacji w Brożówce, ja rozmawiałem z kierownikami, którzy tam robią i  
 oni mówią, że mają wykonać tylko główną linię. 
Wójt – nie prawda, mają oni zrobić te przyłącza, będzie prezes na sesji i państwu wytłumaczy.  Ja  
 Wam to gwarantuję. 
Małyj – czy to czasem poprzednia rada nie robiła tej dokumentacji? 
Przewodniczący – ta dokumentacja była zrobiona jeszcze za Wójta P. Kwolika, nie pamiętam czy  
 były składane wnioski o dofinansowanie. 
Wójt – ja przepraszam, składaliśmy wniosek do programu „Master – Plan”, ale odrzucono nam. 
Przewodniczący – skończyło się tak, że ta dokumentacja straciła ważność. Jeżeli by się nam udało  
 zrobić tą kanalizację za 3 mln., to myślę że to będzie bardzo dobrze. Ciekawi mnie tylko,  
 jak to się skończy, cena ścieków pójdzie w górę, bo w tej chwili gmina dopłaca ok. 3 zł. do  
 m3, a jak byśmy przeszli pod aglomerację to mieszkańcy będą płacić ok. 9zł/m3. Tu w  
 Kruklankach robiąc tą kanalizację pominięto  kilka osób i nie zrobiono przyłączy. 
Wójt – projekt był wyłożony ale nikt nie zgłaszał roszczeń, a poza tym to są tereny rolne i nie było  
 takiego obowiązku. Ta cała kanalizacja Brożówka – Jeziorowskie – Jasieniec kosztuje 3  
 mln. zł., ten milion to jest nasz wkład własny.    
Mikuła – czyli więcej już nie będziemy płacić? 
Wójt – nie będziemy płacić. 
Wójt – chciałbym pokrótce powiedzieć państwu na co poszły pieniądze z budżetu w 2010r.: 
 - stypendia ok. 24 tys. zł., 
 - decyzje o warunkach zabudowy – ok. 12 tys. zł., 



 - dodatki mieszkaniowe – ok. 130 tys. zł., 
 - zasiłki okresowe, celowe – ok. 250 tyś. zł., 
 - dożywianie dzieci – ok. 90 tys. zł., 
 - świadczenia rodzinne – ponad 1 mln. zł., 
 - fundusz alimentacyjny – ok. 90 tys. zł., 
 - na bezdomne psy wydaliśmy ok. 15 tys. zł., 
 - itp.  
 
Więcej dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy za 2010 
rok. 
 

Rada Gminy w obecno ści 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wst rzymuj ącym”, 
podj ęła Uchwał ę Nr II / 4 / 10, która stanowi zał ącznik Nr 1 do protokołu.. 
 

Pkt. 6 
Sprawy ró żne: 
 
Przewodniczący – ja tak patrzę na budżet na 2011 rok i uważam, że zapisane 20 tys. zł. na UKS  
 START  jest stanowczo za mało. 
Skarbnik – ale skąd wziąć te środki? 
Wójt – w tym roku już dołożyliśmy do UKS, poprzednio plan był na 35 tys. zł., no a teraz 

 zapisaliśmy 20 tys. zł., 
 Przewodniczący – ja poddaje to pod dyskusję na jutrzejsze posiedzenie komisji. 
Buć – dyrektor Gimnazjum – kiedyś był taki ładny zwyczaj, że przy układaniu budżetu nas  
 zapraszano na komisje, mam pytanie, czy to tak dalej będzie.  
Przewodniczący – to może przed jutrzejszymi posiedzeniami komisji zrobić jeszcze spotkanie z 

 dyrektorami jednostek? 
Burzyńska –dyrektor biblioteki – właśnie ja za poprzedniej kadencji nie byłam w ogóle zapraszana  
 na sesje. 
Małyj – radny – ja też uważam, że dyrektorzy powinni się spotkać przed komisjami. 
Buć- w szkole w Kruklankach brakuje na zakup opału. 
Skarbnik - w przypadku budżetu na 2011 rok, nie widzę możliwości dopisania dodatkowych  
 środków na opał w szkole. 
Jurach – radna – to czym oni maja ogrzać szkołę? 
Wójt – jutro komisje mają posiedzenie więc proponuję aby przyszła księgowa ze szkoły i  
 przedstawiła kalkulację potrzeb szkół. 
Żygałło – radny – musimy ściągać środki z zewnątrz, znalazłem w internecie że do końca stycznia 

 2011 roku można się ubiegać o środki, ale ktoś musi się zająć pisaniem wniosków.  
Nowokolska – radna – małe wnioski nie wymagają dużego wysiłku czy wiedzy, tak jak my  
 zwróciliśmy się do fundacji Kronenberga i oni bardzo chętnie pomagają, dużo środków  
 można ściągać przez stowarzyszenia, wtedy jest najłatwiej. 
Sekretarz – ale bez zaangażowania osób ze stowarzyszeń to nie wyjdzie, pracownik może pomóc  
 czy też informować o jakichś środkach. 
Sulej – tak, zatrudniliśmy 3 lata temu osobę na środki unijne i jakoś nic się nie dzieje. 
Sekretarz – ten pan jeździł i kilka wniosków załatwił, ale nas też trochę blokuje to, że trzeba mieć  
 własne środki a w naszym budżecie tych środków nie było.  
Nowokolska – dobrze by było, żeby można było jeździć na szkolenia, ja kiedyś byłam na takim 

 szkoleniu i muszę powiedzieć, że mi to bardzo dużo dało. Tam często podają adresy gdzie  
można szukać środków. 

Sekretarz – są kierownicy jednostek, na przykład kierownik biblioteki i tutaj muszę pochwalić P.  
 Burzyńską, oni Pisza wnioski z biblioteki, czasami się one udają czasami nie ale się starają. 
Nowokolska  - zachęcam też sołtysów aby brali udział w konkursach, my raz wzięliśmy udział w  
 konkursie „ Czysta i piękna zagroda” i wygraliśmy 15 tys. zł. 
Szyszko – czy fundusze sołeckie jak nie zostaną wykorzystane to przepadają czy przechodzą na 

 następny rok. 



Sekretarz – niestety przepadają, środki trzeba wykorzystać w tym roku na jaki zostały przyznane. 
Przewodniczący – ile w Jeziorowskich uzyskaliście środków? 
Nowokolska – przez cały rok ok. 56 tys. zł. 
Przewodniczący – ja myślę, że urząd będzie pomagał dla Jeziorowskich, bo szkoda żeby to  
 przepadło. 
Wójt – ja przypominam, że 17 grudnia w GOK w Kruklankach jest zorganizowane spotkanie z  
 programu LEADER+, tam można dużo środków zdobyć. 
 
Małyj – radny – czy ktoś w gminie odpowiada za media, ponieważ w gazecie Giżyckiej podane są  
 nieprawdziwe dane z wyborów. 
Sekretarz – nie ma takiej osoby, oni musieli sami to znaleźć może w Internecie. Ale to sprostujemy. 
Wójt – prosiłby radnych i sołtysów aby trochę ludzi hamować z tym odśnieżaniem, bo ludzie trochę  
 przesadzają, dzisiaj miałem telefon żeby odśnieżyć bo zaczął padać śnieg. 
Lenkiewicz – czy remont świetlicy w Lipowie będzie dokończony. 
Przewodniczący – mamy chyba już z siedem świetlic i trudno nam będzie je utrzymać. 
Ekstowicz – ale świetlice są w gestii GOK. 
Zieliński – dyrektor GOK  - może ja powiem na temat świetlic, na utrzymanie ich poszło 22 tys. zł, 

obecnie  są zatrudnione 3 świetlicowe. Z tego co mi wiadomo z Urzędu Pracy na przyszły 
rok nie otrzymamy środków na zatrudnienie kogoś. Trochę nam pomaga Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
Więcej dyskusji nie było. 
 
Rada Gminy zdecydowała, że kierownicy jednostek organizacyjnych będą zapraszani na każde 
posiedzenie,  natomiast komisje same zdecydują kogo zapraszać na ich posiedzenie. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący  o godz. 1450  zamknął II posiedzenie Rady 
Gminy w Kruklankach. 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                   Stanisław Gąsior 

 
 
 


